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De illustraties van Astrid Vos zijn booming dankzij Instagram
Modellen lopen met haar weg. Topmodel Karlie Klossriep enthousiast: “Astrid you’re incredible!”
24 mrt 2017 / Karine Bloem
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Mode-illustrator Astrid Vos had in 16 jaar geen tekengerei aangeraakt toen
ze tijdens de afrondende fase van een totaal ander project haar potlood
weer oppakte. Ze begon weer te tekenen, plaatste wat op Instagram en
toen de bekende Amerikaanse tekenaar en art director Donald Robertson
aka Drawbertson haar noemde als één van zijn negen favoriete
illustratoren, begon de bal weer te rollen. En hard ook.

Instagram als PR-tool
Fashionweek.nl spreekt Vos onder het genot van een kop koNe in de loungelobby van het
Amsterdamse W hotel: “De koekjes bij de koNe zijn hier zo heerlijk! Ze bakken ze zelf.”
Terwijl ze een hap neemt begint de joviale mode-illustrator te vertellen hoe ze na zoveel jaar
niet getekend te hebben, afgelopen seizoen opeens backstage bij maar liefst veertien
shows tijdens Paris Fashion Week haar tekenkunsten mocht loslaten op de modellen. “Ik
heb het tekenen weer helemaal moeten opbouwen maar ik ben de uitdaging aangegaan.
Donald Robertson vond mijn werk meteen leuk. Toen werkte ik nog met stiften –de easy
way- en gaf hij mij wat tips. Hij zei: “Het gaat niet om perfectie, er mag een rauw randje aan
zitten.” Vroeger zag je namelijk vooral gelikte modetekeningen en dat is niet meer. De stijl is
nu wat losser, het heeft nóg meer een eigen karakter. Donald raadde mij ook aan om mijn
tekeningen op Instagram gelijk te taggen met de naam van de ontwerper op wiens show ik
de illustratie geïnspireerd had. Zo kreeg ik al vrij snel reposts van Moschino (Jeremy Scott)
en Marc Jacobs. De laatste repostte mijn werk zelfs op zijn persoonlijke Instagram-feed!
Donald deelde kort daarna werk van zijn negen favoriete illustratoren en daar zat ik bij. Hij
is heel erg een promotor voor de kunsten, doet veel voor andere kunstenaars.”
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How Cool is that? ! " # LOVE Marc Jacobs ▪ ▪ ▪ #art#passion #inspired
#inspiration #fashionart #fashion #marcjacobs #artwork #fashionillustration
#illustration #style #lifestyle #fashion #fashionista #paint #painting #art #artist
#ink #draw #drawing #fashiondrawing #fashionsketch #glam #instafashion
#paint
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30 NOVEMBER 2016

Vóór haar sabbatical uit de tekenwereld werd Vos vertegenwoordigd door het creatief
agentschap The Reps en werkte ze als freelancer in de reclame en de mode, wat haar veel
werk opleverde maar een beetje in een roes aan haar voorbij ging. “Naderhand besefte ik
pas dat ik in die tijd nooit zo naar buiten was getreden als tekenaar. Ergens had ik de
behoefte om nog een punt te zetten op die tekencarrière en nu is dat dankzij Instagram
gelukt. Ook al zit ik nog volop in het proces om via dit medium contacten te leggen voor de
volgende stap. Ondertussen word ik dan weer benaderd door grote cosmeticamerken als
l’Oréal en M.A.C om voor ze te illustreren. Ik zou het geweldig vinden om uiteindelijk met
Pat McGrath -de grande dame van de make-up artists- samen te werken.”

astridxvos

512 vind-ik-leuks

Volgen

12 reacties

Eye Eye MARNI @marni @patmcgrathreal @michellevbijnen ▪▪▪#marni #mfw
#patmcgrath #beauty #makeup #fashionisart #fashionismymuse
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1 MAART

Illustraties zijn weer booming
Dat de achtergrond van Vos bij modetekenen ligt is natuurlijk wel een goede basis. “Ik heb
de kunstacademie in Arnhem gedaan. Oorspronkelijk kom ik uit Den Haag maar ik wilde per
se naar de beste academie. Van kinds af aan was ik al met tekenen bezig. Terwijl ik op de
academie zat, in het vierde jaar, werd ik gevraagd om in Parijs te komen werken. Toen deed
ik daar wat men destijds ‘seizoensarbeid’ noemde; twee maanden in de zomer, twee
maanden in de winter. Ik tekende daar de stylingboeken van de grote bureaus.”
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YSL Paladium ▪▪▪I started this year on IG ▪Got many friends ▪connected with great
Artists ▪Appreciations & lots of Love ▪Every day is a new challenge ▪A Big THANK
You All ❤% ❤#artwork #artist #art #eyes #beautiful #beauty #patmcgrath #ysl
#paint #painting #newyear #mood #inspired #thankyou
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His Shapes are Sharp & Edgy Cool Couture @ronaldvanderkemp ▪▪▪#painting
#beauty #couture #style #demicouture @issalien
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De stylingboeken zijn door social media en See Now, Buy Now, ruim twintig jaar later, bijna
overbodig geworden. Ontwerpers putten hun inspiratie tegenwoordig meer uit Instagram en
Pinterest dan uit de kostbare boeken van die bureaus. Maar, dankzij het visuele aspect van
deze social mediakanalen is illustratie weer in trek want het is wel uniek en authentiek. Wat
is volgens Vos de reden dat illustraties nu weer zo populair zijn? “Mode is net eb en vloed;
het wisselt elkaar continue af. Het ene moment draait alles om fotograhe en daarna wordt
de focus weer verlegd naar illustratie. In fotograhe is veel mogelijk én veel gedaan maar
met illustratie kun je een andere expressie laten zien. Een tekening is letterlijk een
handschrift.”
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Framed Faves ready to take off Have a great Weekend▪▪▪#artwork #gucci
#lilyrosedepp #fashion #fashionart
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Parijs
Haar ‘handschrift’ werd onder andere opgepikt door L’Oréal en het cosmeticamerk stuurde
Vos naar Parijs om backstage bij maar liefst veertien shows te illustreren. Hoe was dat om
na al die jaren terug te zijn in Parijs? “Ik moest weer een beetje het wiel uitvinden daar op
eigen houtje. Je zit middenin in die hectiek backstage tussen de modellen, kappers en
visagisten. Soms zat ik bijna met mijn benen in mijn nek te illustreren, haha! Je moet met
minimale ruimte het maximale eruit halen. Daarnaast deed ik zo’n drie shows per dag en
wilde ik na akoop op de hotelkamer soms nog een look tekenen, dus dat is hard werken.
L’Oréal organiseert ook elke Paris Fashion Week een themafeest en deze keer was dat ‘Gold
Obsession’. Ik mocht daar al eerder aanwezig zijn om tekeningen te maken want alle
ambassadeurs van het merk als Salma Hayek, Doutzen Kroes en Lara Stone, zij zijn daar
natuurlijk. Het is me toen gelukt om Lara Stone binnen vijf minuten op papier te zetten want
die werd alweer weggetrokken door haar agent. Het is één groot modetheater wat daar
rondloopt. Ik was ook bij de show van Givenchy die Kim Kardashian bijwoonde en waarna
ze ’s avonds beroofd werd. Dat was wel even een gekkenhuis. Ik had net backstage
getekend en dan loop je met je koffertje vanuit daar de zaal in en ineens komen er
bodyguards uit alle hoeken van de zaal aanzetten, hysterische toestanden. Zij stond daar in
de deuropening selhes te maken.”
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5 min live sketch of The amazing Beauty @lara_stone & & & Preparation of the
GOLDOBSESSION Party L'Oreal & & & & & & Backstage #LOREALPFW
#pfw #LorealHair #LorealParis #lorealhairgoals #makeup #goldobssesion
#goldobsessed #hairstyle #fashionweek #fashion #goldenmoments #elnett
#haironpoint #hairslay #backstagelife #backstagehair #checkitout #goinglive
#snapchat #art #artwork #model #beauty #paint @lara_stone
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Van de veertien shows in Parijs sprongen die van Off White en Wanda Nylon er voor Vos het
meeste uit: “Ik houd wel van een tikje rebels.” Echter zijn het vooral de modellen die haar
werk zo leuk en dankbaar maken. Vos scrollt met ons door wat foto’s die ze backstage met
haar telefoon maakte: “Die blije gezichten en reacties als ze hun tekening zien zijn
onbetaalbaar.” Één van de hoogtepunten voor Vos was toen topmodel Karlie Kloss
enthousiast riep: “Astrid, you’re incredible!”
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Take a bow. ▪▪▪The #AristoFunk Gala-Rave hosted by @TheFashionableLampoon,
with the #AristoLips by @YSLbeauty #Lampoon #YSLbeauty, Milan, February
25th #karliekloss

Instagram

20 FEBRUARI

astridxvos

600 vind-ik-leuks

Volgen

17 reacties

TBT The gorgeous Roos! @lorealhair ▪ ▪ ▪ 5 min drawings ▪ ▪ ▪ at the
Grand Palais @giambattistapr #LOREALPFW #pfw #LorealHair #LorealParis
#lorealhairgoals #lorealhairstyle #illustration #fashionillustration #fashionweek
#haironpoint #hairslay #backstagelife #backstagehair #picoftheday #artwork#art
#model #sketch #drawing #roosabels @roosabels
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